
Zmluva č,. 47 l202t lsPzv
o poskytnutí dotácie v ľoku 2021

uzatvorcnâ podľa $ 6c ods. 13 ztlkona č,. 59712003 Z. z. o financovaní z,âk|ađných škôl,
stredných škôl a školských zariađeniv znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zmluva")

medzi zmluvnými stľanami:

Poskytovatel' dotácie: Mesto Zvolen

(ďalej len,,poskýovatel"')

Pľijímatel'dotácie: Záů<ladná škola, M.Rázusa 167213,960 01 Zvo|en

a

zastupené:
sídlo:
lČo:
DIČ:
tČ opn:
bankové spojenie :

TBAN:
ľegishácia:

zastĹrpené:

sídlo:
lČo:
DIČ:
ĺč oprĺ:
bankové spojenie
IBAN:
registľácia:

Ing. Lenka Balkoviěová, primátorka Mesta Zvo\en
Námestie Slobody Ż2,960 01 Zvolen
3Ż0439
2021339430

VÚB Banka
sK 44 0200 0000 0016 3519 93s3
Register or ganizácii vedený Štatistickým úradom SR

Mgr. ondľej Kanka, ľiaditel'školy
M.Rázusa 167213,960 01 Zvolen
003788842 I

Ż021668572

VÚB Banka
sK 7s 0200 0000 0000 0813 6412
Register or ganizárciivedený Štatistickým úradom SR

(ďalej len,,prij ímatel"')
(pľe ,,poskytovatel'a" a ,,pľijímatel ď' ďalej v zmluve spolu len ,,zmluvné strany")

ct. 1

Pľedmet zmluvy

Pľedmetom tejto zmluvy je zâvázokposkytovateľa poskytnúť pľţímatel'ovi ílěelovo viazanűdotáciu na
zlepšenie vybavenia Štolste.j jedáIne pri Zâklaďné3 stol" M. Râzusa 167213, Zvolen v roku Ż0Ż1 zo
štátneho rozpoětu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej
republiky (ďalej len ,,dotácia"), ato za splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve.

čl.z
Výška dotácie a účel jej použitia

1. Poskytovateľ poskytne v ľoku 202I prijímatęľovi dotáciu:

vo výške: 4 270'80 EUR



slovom:
z toho:

Štyritisíedvestosedemdesiat ęur 80 centov

4270,80 EUR

2

kapitálové výdavky

úěel, na ktoý sa clotáçia poskýuje: zlepšenie vybavenia školskęi jedálne ako súěasť Zakladnej
školy, M. Rázusa 16]213,Zvo|en

Prijímatel' prţíma dotáciu bez výhrad, v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto

"rniuu., 
vo_všeobęcnom usmemení pľe vyúčtovanie poskytnutei dotácie na ľok 2020 (d'alej len

,,usmeľnenie") a podl'a pľedloŽeného ľozpoětu pľíjmov a výdavkov odsúhlaseného

|oskytovatel'om (ďálej len ,,ľozpočet")' Usnreľnenie je neoddęlitel'nou súčasťou tejto zmluvy ako

bľíloha ě. l. Rozpočet je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy ako Pľíloha ć'2.v ľámci rozpoětu

nie je moŽné 
-pľesúvať 

prostriedky dotácie mędzi .iednotliqými položkami ekonomickej

klasifi kácie rozpoětove.j klasifi kácie.

čl. r
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

1' Poskytovatel'poskytne prijímatel'ovi clotáciu ýlučne bezhotovostne na Satnostatný bankový účet,

ktoľđho majitôľom je pľţímatet', zľiadený na vędenie pľostľiedkov poskytovaných zo štátneho

rozpočtu uvedený v"zá;1;1ivi tejto znlluvy (d'alej len ,,samostatný bankový ričet"), najneskôr do 20

praäovných dní po nadobudnůtí úěinnclsti te.ito znlluvy. o poukázaní dotácie zašle poskytovatel'

pľţímatelbvi písonrné oznámenie.

2. Pľijímatel' sazavazuje použiť clotáciu qýluěne na úěęl určený touto zmluvou'podl'a ěl.2 bod l.
Prţímatel' zodpoved? źa r]lěelné, hospodárne, úěinné a efektívne použitie dotácie a jej riadne

vedenie v účtovníctvę.l Prijímatel' je povinný viesť účtovnú evidenciu na jedinečných

analytických účtoch financovaných činností uvedených v öl'2'

3. V pľípade ľozpočtoých opatrení Ministeľsfva finanoií Slovenskoj republiky, ktoými sa zmenia

zaiaźne limiţ azŕtväzné ukazovatele ľozpoětu kapitoly poskytovatel'a pľe danú oblasť

na rozpoětouý rok 2020, bude dotácia poskýnutá v zntysle a rozsahu ýchto zmien. o zmenách

bude poskytovatel' písomne informovať prţímatel'a'

4. Zmluvné stľany sa dohodli, ž.e dotáciu možlro použiť na opľávnené ţdavky' uhľadené v období

od dátumu podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnýmĺ stľanami ĺ]o28,2.202I'

5. Za oprâvnené použitie dotácie sa považuje bez}otovostný pľevod finaněných pľostľiedkov

zaúĺólom űhrađy oprávnených náklaäov nu ĺĺ.l určený touto zmluvou. Za opľávnené použitie

dotácie sa považuje ai hotóvostná operácia vykonaná v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu

za úěelom úhrady oi.aun"nych nákladov ú8elu uľčeného touto zmluvou v rozsahu podl'a

osobitného zćlkona.2

6. opľávneným použitím dotácie sú tiež bezhotovostné úhrady zo samostatného bankového účtu

prijímateľa

a) na iný účet pľijímatel'a, ak prijímatel'pľed poukázaním dotácie na samostatný bankový úěet

uhradil z vlastných finaněnýcń prostľiËdkov výĺlavok na riěęl uľčený touto zmluvou' najviac

však v.u'" urĹ"nej v te.itó ,niluu. a najviac v Sume takto použitých vlastných finančných

prostriedkov,

b) na účet inej osoby, ak táto.ie priamym ľealizátororn účelu urěeného v zmluve' na ktoĘý bola
1 

dotácia pośkytnutá (ĺt'alej len ,,pľiamy realizźltor")'

l Zákon ě. 43.Doo2z. z' o účtovníctve v znení neskorších pľedpisov

' żäkon č,. 394/2012 Z. z. o obl'neĺ]zení platieb v hotovosti

2



1. Dotáciu nie je možné použiť na

a) úhradu dane z priclane.j hodnoty (cl'ale.j len,,DPH") pľijínlatel'a alebo inej právnicke.i osoby
alebo fozickej osoby, ktorá je prialnym realizátoľom, a ktorá je platitelbm bpH u má nárok
na odpočítanie z vlastne.i daňovej povinnosţi,

b) rihľadu zép ázkov z predchâdzaj úcich ľozpočtoţch ľokov,

c) refundáciu qŕdavkov uhľadených v pľedchádzajúcich rozpočtových ľokoch,
d) splácanie úveľov, pôŽičiek a úľokov z poskytnutých úverov a prijatých pôžičiek,
e) úhľadu výdavkov, ktoľé nie sri v súlaclę s účęlom určeným touto zmluvou,

Đ výdavky spo.jené s pohostením, občerstvením a darmi,

g) pohonné hmoty'

h) bežné výdavky

i) príspevky na staľobné dôchodkové sporenie'

j) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

8' Prijímatel' sa zaväzujQ že vo všetkých.oznámeniach' publikáciách a pri informovaní o svojej
činnosti, na ktorú bola poskytnutá dotácia podl'a ěl. l täjto zmluvy a pii spoločenských akciacň
konaných v súvislosti s touto činnosťou alebo inej 'jej propagácii (napľ. tlaě materiálov, pozvánok
a pod') qýslovne uvedie, Že tieto činnosti boli financovanéždotáoie Miništerstva školsiva, vedy,
výskumu a športu Slovenske.j ľepubliky.

9' Pľijímatel'.je povinný v termíne do 08. 03.202l odviest' na účet poskytovatol'a č' SK44 0200 0000
00l6 3519 9353, Vs 1038 výnosy z dotácie poskytnutej na záťľĺladę iejto zmluvy a zâroveň zaslať
poskytovatel'ovi písomné oznámenie o výške sumy výnósov z dotácie'

l0' I'ľijímatel' sa zavăzuie, że vteľmíne do 25' 03.202l pľeclloží poskytovatel'ovi vyúětovanie
poskýnutej dotácie podpísané štatutárnym orgánom. Vyúětôvanie můsí obsahovať najmaa) vecné vyhodnotenię plnenia účelu,
b) súpis ľealizova1Ý'c! činností s vyčíslenínl použiých finančných prostriedkov ,c) kópie príslušnej ĺlokumentácie preukazujúcej pouŽitie finan8nýcfi pľostľiedkóv'

Riadne avčasné vyúětovanie poskytnutej <lotácie.ie jednou zpodmienok pre poskytnutie dotácie
v nasledujúcoĺn ľozpočtovom roku. Spôsob vyúčtovania poskýnutej dcltácie je uvedený v pľílohe
č. l.

NepouŽité prostľiedky dotácie je prţímatel' povinný bez z5lytoéného odkladu na.jneskôľ do
08'03.202| na ričet poskytovatel'a č. SK 44 0200 0000 0016 istq q:s3, VS 1038' o vrátení
nepoužitých pľostriedkov dotácię .je prijímatel' povinný poslať poskytovatel'ovi písomné
oznámenie.

l1. Pľiiímatel'umožní poskytovatel'ovi vykonať kontľolu použitia dotácie podlh osobitného predpisu3
azavázuje sa byt' súčinný pri vykonávanej kontľole. Vprípade, že priiínlatel'nebude sĺĺinn1i
pri vykonávanej kontľole, vznikne poskytovatelbvi nárok na żaplatenie^'niluvn"i pokuţ vo výške
od 300 EL]R do 2 000 EUR. Výška pokuty bude závisieť oĺ] z:âvažnosti p*us"nia zmluvnej
povinnosti prij ímatel'a.

J Zákon č' 337/20l5 Z,. z. o finančne.| kontľole a aurlite a o zIüţne a ĺloplnení niektorýeh zákonov v znenĺ neskoľŠĺch prcdpisov

J



ct.4
Sankcie

l. Pľţímatel' je povinný dodrźiavať ustanovenia zátkona č). 52312004 Z. z. o ľozpoětových pľavidlách
veĘnej spľávy a o zmenę a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov
a povinnosti, ktoré mu vyplývaji z tejto zmluvy. Poľušenie ustanovení tejto zmluiy äl.uo
uvedeného zttkona sa považuje za poľušenie finaněnej disciplíny a sú s ním spojené sankcie
uvedené v $ 31 zâkonaé.523/2004 z' z. orozpoětových pľavidlách veĘnej .p.á'oy aoZmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov.

2. Zm|uvné stľany sa dohodli, že akékolţek porušenie povinností zo strany pľţímatel'a podl'a ěl. l
až,3 tejto zmluvy sa považuje za podstatné poľušenie zmluvy. V pľípade' ák prţímäteľ poruší
akúkolţek zpovinností podl'a čll. I až' 3 tejto zmllvy,je poskytóvđteľ oprávn"n1i oo 

"1nluuyodstripiť v súlade s ěl. 5.

čl. s
Tľvanĺe azńnikzmluvy

1. Táto zmluva sa uzaßläta na dobu urěitú, a to do dňa, kedy poskýovatel'schváli vyúčtovanie
finaněných pľostľiedkov vyhotovené prij ímatelbm podlä zm|uvy.

Ż' Zmluvné stľany sa dohodli, žettúo zmluva zanikâ:
a) uplynutím doby, na ktoru je uzavretá,
b) písomnou dohodou zmluvných stľán,
c) odstúpením od zmluvy.

3. Poskýovatel' je oprávnený odstrîpiť od zmluvy zdôvodu podstatného poľušenia povinností
zo stľany pľijímatelä podlä ěl. 4 bod. 2. Týmnie sli dotknuté ustanovenia čl. l aź,4 tejto zmluvy.

4. odstúpenie od zmluvy je potľebné dľuhej zmluvnej stľane oznźmiť písomne. odstúpením
od zmluvy zmluva zanikâ, a to doľuěením písomného pľejavu o odstúpení od zmluvy ăruhej
zmluvnej stľane na adľesu uvedenú v ztthlavitejto zmluvy.

V pľípade zźniku zmluvy podl'a bodu 2. písm. b) tohto ělánku zmluvy je prţímatel' povinný
bezzb7,toěného odkladu po zániku zmluvy vľátiť poskytovatelbvi nepoužité prostľiedĘ na úěet
poskýovatel'a č. SK 44 0200 0000 0016 3519 9353, VS 1038. V pľípade zźniku zmluvy podl'a
bodu 2 písm. c) je pľijímateľ povinný bez zbyĺoéného odkladu po zëniku zmluvy vrátiť
poskýovatelbvi všetky prostľiedky na úěet poskýovatelä ě. SK 44 0200 0000 0016 35lg 9353,
VS 1038. o vľátení nepoužiých pľostriedkov je pľijímatel'dotácie povinný poslať
poskýovatelbvi písomné oznámenie.

člo
Záverečné ustanovenia

l. Akékolţek zmeîy na stľane prijímatel'a, najmä zmena kontaktných údajov' štatutárneho oľgánu,
samostatného bankového úětu a pod., je prijímatel' povinný do 14 dní odo dňa vzniku zmeny
písomne oznźtmiť poskýovatelbvi.

2. Zmluvné stľany sa dohodli, źe meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán formou oěíslovaných písomných dodatkov, ktoľé sú neoddelitelhou súčasťou
tejto zmluvy.

3. vďahy medzi zmluvnými stľanami, vyslovene neupľavené vtejto zmluve, sa ľiadia pľíslušnými
ustanoveniami zétkona ě. 597/2003 Z. z. o financovani základných škôl, stľedných škôl
a školských zariadeni v zneni neskorších pľedpisov, zźtkona ě. 6I/2015 Z. z. o odbornom
vzdeĺéxaní a pľípľave ao zmeîe a doplnení niekto4ých predpisov v zneni, zźlkonač,.209/2018 Z. z,,

5

4



z-ákona č,. 523/2004 Z, z. o ľozpoětových pľavidlách veĘnej spľávy a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení,neskoľších predpisov a d'alšímí pľđuný*íp'eápismi.

4. Neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy sú Príloha ě. 1 a Pľílohaë.2.
5. Táto zmluva je vyhotovená v tľoch oľiginálnych ľovnopisoch, z ktoých po podpise dve

vyhotovenia dostane poskytovatelo a jedno vyhotovenie dostane pľţímatel'.

6. Z-mluvné stľany po pľečítaní tejto zmluvy vyhlasujri, že jej obsahu poľozumelio a tento zodpovedá
skutočnému pĘavu ich vôle anaznakvzájomného súhlasu ju podpisujú.

7. Táto zmluva nadobrida platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stľanami a úěinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveĘnenia v Centrálnom ľegistľi zmlúv.

Pľílohy

Pľíloha ě. 1 _ Všeobecné usmeľnenie pre vyúětovanie poskytnutej dotácie na ľok 2020
Pľílohaě.2_Rozpoěet

V Zvolene dňa: lť. Ą.L0L4 VoZvolene aĺa: al.ffi!4

Za poskytovatelä: Zaprijímateľa:

Ing. Lenka Balkoviöová
pľimátoľka

Mgľ. ond/ej
riafet'

Kanka

5


